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3 СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ. БИРЖАЛЫҚ
БИЗНЕСТІҢ ТИІМДІЛІГІ МЕН БӘСЕКЕГЕ
ҚАБІЛЕТТІЛІГІН АРТТЫРУ

Стратегиялық серіктестік

Нарықтық ақпаратты алға бастыру

2018 жылғы 10 қазанда KASE мен MOEX
стратегиялық ынтымақтастық туралы келісімге
қол қойды. Келісім MOEX сауда-клирингілік
жүйелерін сатып алуды және KASE
капиталындағы MOEX үлесін сатып алуды
көздейді.

2018 жылы "Райффайзенбанк" АҚ
коммерциялық банкі және StatproCanadaInc
аналитикалық компаниясы KASE ақпараттық
қызметтерін алуға келісім-шарттар жасасты.
Нәтижесінде биржалық ақпаратты 13 вендор
таратады.

KASE және MOEX мақсаттарға қол жеткізу үшін
Келісімді және табыстарын ұлғайту
ынтымақтастықты дамытуға бағытталған:
KASE нарықтарының, клирингтің,
тәуекелдерді басқарудың тиімділігін арттыру
және жаңа биржалық құралдарды құру
мақсатында МОЕХ сауда-клирингілік
жүйелерін ұсыну;
KASE қор және ақша нарықтарында ОК іске
қосу, пайдаланылатын құралдар мен
сервистердің тізбесін кеңейту;
KASE нарығын дамыту, биржалық саудасаттық көлемін ұлғайту және сауда-саттыққа
қатысушылардың шеңберін кеңейту;
сауда-саттыққа қатысушылар мен
инвесторлардың KASE және MOEX биржалық
нарықтарына өзара қол жеткізуін
қамтамасыз ету, KASE және MOEX биржалық
нарықтарына халықаралық инвесторларды
тарту;
KASE жария компания мәртебесін алу және
KASE акцияларын ІРО өткізу бойынша MOEX
тәжірибесін пайдалану.

Биржаның интернет-сайты арқылы нақты
уақыт тәртібінде сауда-саттықты қарауға
жазылушылар саны 161 жазылушыны құрайды.

2019 жылдың 29 қаңтарында Биржа және MOEX
тараптар қол қойған стратегиялық
ынтымақтастық туралы Келісімді жүзеге асыру
аясында KASE 32 360 акциясын сату бойынша
мәміле жасады. Мәміле қорытындысы
бойынша Биржа капиталындағы MOEX үлесі
орналастырылған акциялардың 3,32 % - ын
құрады.

2017 жылдың тамызында Биржаның
Директорлар кеңесі операциялық және
әкімшілік шығындарды оңтайландыру
мақсатында "ИАФР "Ирбис" ЖШС (бұдан әрі осы
бөлімде – Агенттік) тарату және биржа
агенттігінен ақпарат тарату бойынша
функцияларды беру туралы шешім қабылдады.
2018 жылы "ИАФР "Ирбис" ЖШС және "IRIS
Finance" бағдарламалық өнімінің KASE-ге
қызмет көрсетуге жазылушылардың аударымы
аяқталды. Нәтижесінде KASE ақпараттық
қызметтеріне 21 компания қол қойды.
2018 жылдың 24 желтоқсанында Биржа ресми
түрде Агенттікті жою туралы жариялады.
Есепті жылы KASE акционерлердің жиналысы,
купон төлеу, дивидендтер төлеу, өтеу, кері
сатып алу, орналастыру, сплит, дефолт,
акционерлер құрамының өзгеруі және т. б.
сияқты оқиғалар туралы ақпаратты қамтитын
"Корпоративтік оқиғалар" ақпараттық өнімін
іске қосты.
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